Navigație și distractie
pe velier în Insulele
Sporade, Grecia (8 zile)
Volos, Grecia

Descriere Navigație și distractie pe velier în Insulele Sporade, Grecia (8 zile),
Volos, Grecia
Traseul propus de noi este unul spectaculos, gradul de dificultate fiind ușor, cu traversări ușoare între 2 – 3.30 ore
zilnic.
Skiathos – prima insulă de pe traseu, foarte frumoasă și vie, dinamică, cu multe baruri și viață de noapte dar și golfuri
spectaculoase și retrase.
Skopelos – insula romantică deosebită, în care poți descoperi cu adevărat spiritul grec tradițional, veritabil. Mâncare
excelentă, locuri deosebite, merită descoperită în tihnă. Nu trebuie ratată Glossa, unde puteti vizita celebra mănăstire
de pe vârful stâncilor unde s-a filmat Mamma Mia.
Alonnisos – parc natural, foca meditareaneană, liniște și sălbăticia unor plaje cu adevărat spectaculoase, locuri
retrase și taverne micuțe cu mâncare delicioasă.

Servicii incluse
• 7 nopți (8 zile) zile de cazare cu cea mai bună priveliște din lume (cum e să vezi marea în orice direcție te-ai uita?);
• combustibilul pentru itinerariul precizat;
• Plinul rezervoarelor de apă pentru itinerariul precizat;
• Cazare la bord (yachturile au așternuturi pentru paturile din cabine și toalete cu dușuri);
• Echipament yacht (2 băi, acces la bucătăria de pe yacht dotată complet cu aragaz și frigider). Atentie! Skipperul nu
este bucătar, ospatăr sau persoană de curățenie (deși se poate implica după caz în aceste activități);
• Sistem audio pentru mega petrecerile de pe yacht;
• Dinghy (bărcuță pentru acces facil și rapid la cele mai intime golfulețe);
• Curățenia finală
• Capacitatea maximă a unui catamaran deluxe este de 8 persoane

Nota: Dimensiunile si designul camerelor pot varia, prin urmare nu se poate garanta cazarea in camerele din imagini. Hotelul
isi rezerva dreptul de a schimba politica serviciilor oferite (contra cost / gratuite). Va rugam sa acceptati scuzele noastre

Servicii neincluse
• bilet de avion București - Grecia și retur (la cerere, contra cost)
• transferuri aeroport-marina-aeroport cu shuttle bus;
• Skipper (conducător) profesionist acreditat international Pikasea Sail 95 euro/persoană;
• motorina velier pentru o saptamana;
• taxe port, marina, apa menajera si curent;
• garantie ambarcatiune – se recupereaza integral pe loc la plecare, daca nu sunt deterioari provocate de pasageri;
• bani de cheltuiala dupa buzunarul fiecaruia;
• inchiriere ATV sau alte excursii la fata locului;
• cina in fiecare port (aproximativ 15-20 euro persoana /seara);
• intrarile la obiectivele turistice - daca este cazul;
• asigurare medicala (la cerere, contra cost);
• asigurare storno (la cerere, contra cost);

Informatii utile
POLITICA DE REZERVARE:
- Este necesară plata unui avans de 30% în maxim 3 zile de la rezervare;
- Diferența de 70% trebuie achitată în maxim 30 de zile de la data rezervării;
- Pentru rezervările făcute cu mai puțin de 30 de zile înainte de data plecării, este necesară plata integrală în
momentul rezervării;
POLITICA DE ANULARE ȘI PENALIZARE:
- Anulările făcute din momentul rezervării se penalizează cu 30%;
- Anulările cu mai puțin de 30 de zile înainte de plecare se penalizează cu 100%;
- Sunt premise modificările de nume cu până la 7 zile înainte de plecare, fără penalizare;

Tipuri servicii
Croaziera
Cazare
Ghid
Activitati

Facilitati camera
Dus
Frigider

Tematica
Plaja
Croaziera
Doar adulti
Eveniment
Luna de miere

Nota: Dimensiunile si designul camerelor pot varia, prin urmare nu se poate garanta cazarea in camerele din imagini. Hotelul
isi rezerva dreptul de a schimba politica serviciilor oferite (contra cost / gratuite). Va rugam sa acceptati scuzele noastre

